
   
 

 

 

 

Заключителната среща на проект „Denk mal – ein Denkmal!” 

 

Ден 1 

Пристигнахме на летище „София” към 4:20 сутринта, където чекирахме багажа си и 

след като преминахме през „Митнически контрол” имахме време да се насладим на по 

чаша кафе, преди да се качим на самолета за Мюнхен. 

Там имахме приблизително 3 часа престой, през които успяхме да си починем и да 

стигнем до изхода за следващия полет, който ни отведе в столицата на Белгия – 

Брюксел. 

Пристигнахме там към 12 часа и с влак се отправихме към Мехелен, където нощувахме 

през целия си престой. 

Пътуването с влак беше кратко и затова, след като се настанихме, имахме половин ден 

да разгледаме Мехелен (посетихме кулата на Св. Румболд и изкачихме всички 538 

стъпала до върха ѝ) и да се подготвим за представянето на презентациите на следващия 

ден. 

 

Ден 2  

Този ден започна с ранното ни отпътуване към Брюксел.  

Слязохме от влака на гара в сърцето на града, на 2-3 минути от Комплекса на 

Европейския парламент. 

В 10 часа бяхме пред вратите на една от сградите, част от комплекса, и чакахме да 

бъдем извикани. 

След като преминахме през щателна проверка, се качихме на първия етаж, където 

лектор ни запозна с ролята и дейностите на Парламента.  

Веднага след това имахме възможност да посетим пленарната зала. 

Когато приключихме посещението си в Европейския парламент, се насочихме към 

сградата на представителството на Северен Рейн – Вестфалия.  

Там имахме обедна почивка, а след това всяка от страните, участващи в проекта, 

представи предварително изготвена презентация. Ние представихме Народния театър 

„Иван Вазов”, художникът Кристо Явашев и „История славянобългарска”. 

След края на работната среща, където освен да представим работата си, обсъдихме и 

следващите си задачи за приключване на проекта, се насочихме към стария град. 

Върнахме се в Мехелен към 18 часа и се отправихме към организираната ни вечеря. 

 



   
 

 

 

 

Ден 3 

Започнахме и този ден с ранно пътуване този път до Антверпен, където посетихме два 

музея „Плантен – Моретус“ и къщата-музей на Рубенс. След като ги разгледахме се 

отправихме обратно към Мехелен. Там имахме още една организирана вечеря. 

 

Ден 4 

В този ден почти всички участници в проекта отпътуваха обратно към домовете си. 

Ние също. 

Качихме се на влак за летището в Брюксел и хванахме първия си полет – отново към 

Мюнхен. Този път обаче престоят ни беше по-кратък и нямахме възможност да 

починем преди да се качим на следващия самолет.  

Пристигнахме на летище „София” с 20-минутно закъснение. 

 

Нашите впечатления 

Всички бяхме очаровани от Белгия и магията както на малките, така и на големите ѝ 

градове. Също така бяхме неизмерно впечатлени от живота в тази чужда страна и от 

факта, че успяхме да открием множество малки прилики с България. 


